Van Dedemkerk

16 april 2017
1e Paasdag

9.30 uur: ds. J. Van Dijk – Openbare belijdenis

De Antenne

Dienst in de Van Dedemkerk

Liturgie: Zingen EL 136: 1 en 3; NLB 637: 1 en 4; Ps. 118: 1
en 5; NLB 885: NLB 632; NLB 642: 1, 2, 4, 7 en 8; NLB 641: 3
en 4; NLB 624; EL 147: 1 en 6; EL 132
Schriftlezing Marcus 16: 1-8 en Romeinen 5:1-9
Thema: Hoop doet leven!
Collecten: In de dienst: PKW/PKN/JOP
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
19.00 uur - De Fontein: ds. B.G. Breunesse

Dienst in De Fontein

Collecten: In de dienst: PKW/PKN/JOP
Bij de uitgang: K&S/Diaconie
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Dappere Daan
Dienst Maandag 17 april: 2e Paasdag:
9.30 uur - Van Dedemkerk. Voorganger: Ds. K. van Staveren. Collecte bij de ingang voor de PKW, bij de uitgang voor de
K&S/Diaconie.
Openbare belijdenis van het geloof: Vandaag, Eerste Paasdag, hopen Martin Smit en Saskia Strijker, Sterkerijstraat 32
(Slagharen) en Corry van Rijn-Lubbersen, De Merel 14, openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Een bijzonder
moment in hun persoonlijk leven en in onze kerkgemeenschap. We hopen op een feestelijke dienst waaraan naast organist
Hooikammer, ook Max van Dijk en Karlijn Rutgers zullen meewerken op trompet. Vanaf ongeveer 9.20 uur zingen we
Paasliederen.
Van Dedem Marke: De weeksluiting van zaterdag 15 april staat in het teken van Pasen. Ds. A. ten Brinke is de voorganger
en het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Wees welkom.
Collecteopbrengst 9-4: K&S/Kia – steun mensen met een handicap in Myanmar: € 354,21.
Kindercollecte: Rolstoelbus voor Daan: Daan is meervoudig gehandicapt, auditief en visueel beperkt, afhankelijk van
sondevoeding, heeft een ontwikkelingsachterstand, is blijvend rolstoelafhankelijk. Maar Daan is ook het zonnetje in huis.
Hoelang houden zijn ouders het nog vol om Daan in zijn aangepaste autostoel te tillen? Jarenlang hebben zijn ouders
geprobeerd het zelf op te lossen. Hulp vragen vinden ze moeilijk. Daarom vragen we jullie hulp. Help mee hun droom te
realiseren: Een rolstoelbus voor Dappere Daan.
Pastoraat in de vacaturetijd voor wijk Zuid Oost: Met het vertrek van ds. Bart Breunesse is er een leemte ontstaan in het
eventuele crisispastoraat in onze gemeente. Ds. J. van Dijk, ds. G.B. Huiskamp en ds. Karsten van Staveren zullen tijdelijk de
zorg van deze wijk op zich nemen. Zou je dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of zou je de gemeente op de
hoogte willen brengen van de mooie hoogtepunten van je leven neem dan contact op met één van bovengenoemde
predikanten. Zij willen gerust een stukje met jullie oplopen en met/voor jullie bidden.
Verjaardag Ellis Hansink: Ellis is al meer dan 20 jaar in Raalte opgenomen i.v.m. schizofrenie. Ze vindt het altijd erg fijn om
kaartjes te ontvangen voor haar verjaardag op 11 april. Helaas is het verzoekje een beetje aan de late kant (dat weet Ellis
ook), maar we willen jullie vragen om alsnog een kaartje te sturen naar: Ellis Hansink, Monumentenstraat 62, 8102 AM
Raalte. Bij voorbaat hartelijk dank, Nieske Flier. (Moeder van Ellis)
55+ - lessen uit Thailand: Op donderdag 20 april bent u allen weer welkom op de 55+ middag. Deze middag is Karsten van
Staveren onze spreker. Als thema is gekozen: “Lessen uit Thailand”. We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee. Mocht u
graag gehaald willen worden, bel dan tussen 12.00-13.00 uur naar Tjerkje van der Meulen, tel. 613643.
Campagne Kerk in Actie 2017 - “Sterk en Dapper”: Een verzoek aan iedereen die een spaardoosje thuis heeft, dit te willen
inleveren op 1e Paasdag, 16 april a.s. Er zullen mensen via de zendingscommissie in de hal van de kerk staan om de doosjes
in te zamelen. Wij danken u bij voorbaat! De zendingscommissie.

Familie Paasfeest - 2e Paasdag: Pasen moet je doen! Op 2e Paasdag gaan we met jong en oud Pasen beleven. Op dit
paasfeest horen we niet alleen het paasverhaal en zingen we er niet alleen van, maar gaan we het ook samen beleven.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broers en zussen, gewone gemeenteleden: iedereen is welkom en mag meedoen. Met elkaar
gaan we allerlei activiteiten doen die ons laten stil staan bij de betekenis van Pasen. We gaan dus niet alleen in de
kerkbanken zitten, maar gaan juist meedoen met allerlei workshops. Vorig jaar was het een enorm succes. Dus heb je het
vorig jaar gemist dan is het nu je kans om het in te halen.
2e Paasdag: Paasfeest ook voor jou! Vier je mee?: Maandag 17 april vanaf 9.30 uur tot ca. 10.30 uur in de Van
Dedemkerk. We gaan natuurlijk niet alles verklappen wat we gaan doen, maar we hebben hele leuke workshops o.a. eieren
verven en paastuintjes maken. Welkom op de Paasviering. Groeten van de leiding kindernevendienst.
Voorjaarsmarkt: Ook zo druk met de voorjaarsschoonmaak op deze mooie lente dagen? Nog te verkopen artikelen die u
graag kwijt wilt kunt u tijdens de inleverdagen op vrijdag 21 april van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag 22 april van 9.00 - 12.00
uur inleveren bij het Kruispunt.
Voorjaarsmarkt - Soep en ballen: Denkt u er aan uw bestelformulier voor de soep en de gehaktballen weer in te leveren?
(bussen in de hal van de kerk). U kunt uw bestelling ophalen tijdens de voorjaarsmarkt op 6 mei. Als u zelf niet kunt komen op
die dag, dan leveren wij uw bestelling graag thuis af. De opbrengst van deze verkoop is voor de werkgroep Hongarije.
Bijbelkring ds. Karsten van Staveren: Op 20 april sluiten we het seizoen van de Bijbelkring af met een gezellig samenzijn in
het Kruispunt. We beginnen om 11.00 uur en zullen met elkaar lunchen.

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag
18.00 uur of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

